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Previsão do Tempo

Fonte: Tempo Agora
Loteria

Fases da Lua

SAB

MÁX. 27°
12°

0 mm

DOM

MÁX.

MÍN.

28°
13°

0 mm

SEG

MÁX.

MÍN.

29º
14°

0 mm

17/4/2020 - 14h

1º Prêmio - 1.993
2º Prêmio - 8.144
3º Prêmio - 5.279
4º Prêmio - 4.350
5º Prêmio - 3.888
6º Prêmio - 3.654

17/4/2020 - 18h

Até o fechamento 
da edição não havia 
sido divulgado o re-
sultado da extração 
da loteria.

MÍN.

Nova
24/4 a 31/4

Minguante
14/4 a 23/4

Tem gente que nem acredita
Que este vírus é tão forte
Pega a gente de surpresa
Pode até levar a morte

Médicos e enfermeiros
Tentando salvar Vidas
Pois até aqui já se foram
Muitas pessoas queridas

Esta fase vai passar
Quem puder fique em casa
Obedeça a quarentena
Não queira ser mais uma vítima
Dessas tantas centenas

Vai te embora coronavírus
Não queremos você aqui
Chega de morrer gente
Aqui e em outro País

São caminhos com espinhos
Que ninguém quer passar
Tenhamos fé que este vírus
De nós vai desviar
Acreditamos na ciência
Que ela vai nos orientar.

Coronavírus “Covid-19” – Fique longe
Matilde Saléte Karkow

Foi deliberado que os estabelecimentos irão tra-
balhar com 30% de sua capacidade de atendimento 
conforme o alvará ou Plano de Prevenção e Combate 
a Incêndio (PPCI). Além disso, as pessoas que tra-
balharem com atendimento ao público terão de usar 
luvas e máscaras, o distanciamento será de, no mí-
nimo, dois metros entre as pessoas, e a adoção de 
todos os procedimentos de higienização recomenda-
dos nas estruturas, equipamentos e máquinas utili-
zadas. Para a população é feita a recomendação do 
uso de máscaras.

Continuam cancelados eventos, atividades, reu-
niões e congêneres, em locais fechados, tais como 
bares, pubs, casas noturnas, teatros, cinemas e mu-
seus. Mesmo em locais abertos, seguem cancelados 
eventos com aglomeração prevista com mais de 30 
pessoas. A presença máxima de 30 pessoas vale, 
também, para celebrações religiosas.

Também seguem suspensas as atividades em 
quadras esportivas, campos de futebol, canchas de 
bocha, estúdios de dança, casas de festas, espaços 
kids e afins. São exceções atividades físicas de reabi-
litação com orientação médica.

Com relação ao funcionamento das escolas, o 

prefeito salientou que segue valendo as determi-
nações do Estado e até o dia 30 deste mês as aulas 
seguem suspensas nas redes municipal, estadual e 
particular e em todos os níveis. 

Comitê de Enfrentamento ao Covid-19
Na manhã desta quinta-feira, 16, o prefeito Ja-

cques Barbosa reuniu os membros do para tratar 
sobre a flexibilização dos estabelecimentos comer-
ciais em Santo Ângelo. O decreto foi publicado nesta 
sexta-feira, 17.

A reunião foi realizada no Plenário Juarez Lemos 
da Câmara de Vereadores e contou com as presenças 
do prefeito; do secretário municipal de Saúde, Luis 
Carlos Cavalheiro; coordenador regional de Saúde, 
Iury Sommer Zabolotsky; secretário municipal de 
Indústria e Comércio, João Baptista Santos da Sil-
va e representantes das demais entidades que com-
põem o Comitê. 

O secretário Cavalheiro afirmou que a opção pela 
flexibilização do comércio é legítima. “Entretanto, 
temos que entender que o risco existe e, por isso, é 
muito importante seguir as recomendações de higie-
nização e os cuidados pessoais”.

Retrato Cotidiano

Comitê decide flexibilizar a 
abertura do comércio em 

Santo Ângelo

Marcos Demeneghi

Conforme avança a colheita da soja (84% da 
área) e as produtividades ficam abaixo da espe-
rada, são realizadas as vistorias de Proagro nas 
lavouras gaúchas financiadas. De acordo com o 
Informativo Conjuntural, divulgado pela Emater/
RS-Ascar (presente em 492 municípios do Es-
tado) na útima quinta-feira, dia 16, em parceria 
com a Secretaria Estadual de Agricultura, Pecu-
ária e Desenvolvimento Rural (Seadpr), as visto-
rias evidenciam áreas com plantas mortas devido 
à falta de umidade e às temperaturas altas e la-
vouras apresentando grãos pequenos e chochos. 
Na cultura da soja, até esta quarta-feira (15/04), 
técnicos da Emater/RS-Ascar realizaram 8.900 
vistorias de Proagro, 280 nos últimos sete dias. A 
totalidade de solicitações em culturas e hortigran-
jeiros chega a 14.013 vistorias.

Emater/Ascar realiza 
quase 9 mil vistorias 

para Proagro

Notas
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Ou em até 12x sem juros no cartão.

no cheque ou crediário 
com primeiro pagamento 
pra 90 dias.8x

CONDIÇÕES ESPECIAS      
DE PAGAMENTO!

(55) 9 9709-0755 | (55) 3312-3204 
Rua 3 de Outubro, 361 - Centro
oticapauloSA         oticapaulo.sa
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COLUNA DO
LIONS SANTO ANGELO 

UNIVERSITÁRIO
LIONS

Servir desinteressadamente

Solidariedade em tempos de coronavírus
CaL Dinalva A.Alves de Souza

Vivemos tempos únicos, decididamente inusitados. 
A pandemia provocada pelo coronavírus nos colocou 
em um cenário até então inimaginável. De repente nos 
deparamos com uma situação inesperada, tendo de nos 
adaptar às novas exigências do atual cenário, no qual se 
inclui o isolamento social.

Nesse contexto, o Lions Clube Universitário - assim 
como as demais entidades e organizações - teve de se 
reinventar. Mesmo sem a liberdade de se fazerem pre-
sentes de forma mais intensa junto à comunidade, os 
companheiros, companheiras e domadoras não deixa-
ram de se solidarizar com os mais necessitados. 

Exemplo disso é a intensiva entrega de alimentos, de 
materiais de limpeza, de álcool, de sabonetes, roupas e 
outros afins que vem sendo feita, de forma a atender di-
ferentes famílias e entidades que pediram ajuda ao Lions 
neste momento tão crucial. Como eram muitos os pedi-
dos, foi feita uma campanha de doação e arrecadação de 
alimentos e/ou valores para compra de mantimentos, a 
qual foi muito bem aceita por parte da população santo-
-angelense. 

Apesar das dificuldades do atual momento, que 
atingem a todos indistintamente, é louvável e digna de 
aplausos a atitude solidária de centenas de pessoas que 
se dispõem a ajudar, especialmente neste período de cri-
se. Destacamos aqui o fato de algumas pessoas se pronti-
ficarem a contribuir de forma espontânea, procurando o 
Lions para oferecer doações em dinheiro para a compra 
de alimentos a serem doados às famílias mais carentes.

Podemos ver que a corrente do bem ganhou propor-
ções ainda maiores, com as mãos se ajudando a superar 
a crise por ora instaurada. São muitas as famílias e pes-
soas que enfrentam dificuldades, necessitando de ajuda 
para se manterem e para viverem pelo menos com um 
pouco de dignidade. Sabemos que não temos a chave 
para abrir as portas da seguridade, de forma a ajudar to-
dos que precisam. Mas temos a possibilidade de agir no 
sentido de tornar menores as feridas que atingem tanta 
gente.

Por isso, deixamos aqui registrada a nossa admira-
ção por todos os associados do Lions Universitário, que 
se colocam acima do medo do coronavírus e saem às ruas 
para levar um pouco de conforto a tantas pessoas que vi-
vem em desamparo social. A dedicação e a boa vontade 
de nossos companheiros é a prova de que o mundo está 
em boas mãos, mesmo com todas as mazelas que nos 
assombram constantemente. Cumprimentos a todos 
os membros do Lions pela solidariedade demonstrada 
mesmo em tempo de coronavírus, com os votos de que 
possamos continuar lutando em prol de uma sociedade 
mais justa e mais harmônica para todos.

Obras de asfaltamento da Rua Marques do herval

Mobilidade Ruas 
danificadas 
pelas obras 
de esgoto são 
restauradas 
na zona norte
Depois que a CORSAN concluiu obras 
de ampliação da rede coletora de esgoto 
doméstico e de substituição da rede de 
abastecimento de água ao longo das ruas 
Marquês do Herval e Marechal Floriano, 
na zona norte da cidade, a administração 
municipal está concluindo o asfaltamento 
do trecho de 14 quadras, chegando a 344 
quadras pavimentadas pela prefeitura. De 
acordo com o chefe do Executivo, Jacques 
Barbosa, o investimento é de R$ 854.624,77.

Ação contra a dengue 
retira 1.200 toneladas de 

lixo do meio ambiente
Uma força-tarefa liderada pelo Governo Munici-

pal com o apoio do 1º B Com recolheu 120 mil quilos 
de lixo, entulhos e outros objetos acumulados em re-
sidências e/ou descartados de maneira irregular no 
meio ambiente em oito bairros da cidade. As ações 
estão sendo realizadas dentro do programa emer-
gencial de prevenção e combate à proliferação do 
mosquito aedes aegypti, vetor da dengue.

Santo Ângelo tem 104 casos da doença, segundo 
os levantamentos da Secretaria Municipal de Saúde 
e da Coordenadoria Regional de Saúde em números 
relativos ao dia 15 deste mês, e um óbito registrado 
por dengue hemorrágica. 

A limpeza e o recolhimento estão sendo feitos há 
duas semanas em bairros onde há registro de focos 
do mosquito aedes aegypti, o transmissor da den-
gue, e pessoas com a doença. Outro fator conside-
rado para o mutirão é a situação de vulnerabilidade 
social dos moradores das comunidades atendidas.

As atividades centralizaram a prevenção, a cons-
cientização e o combate ao transmissor da dengue 
nos bairros Harmonia, Sepé, Kurtz, Emília, Boa Es-

perança, Rosenthal, Santo Antônio e João Goulart. 
A última ação foi realizada no Bairro João Gou-

lart de onde foram retiradas cerca de 250 toneladas 
de materiais.  Deste volume, 80% era lixo domésti-
co, mesmo com a comunidade tendo acesso ao servi-
ço de recolhimento de resíduos. 

ATRIBUIÇÕES
A responsabilidade pela limpeza dos terrenos 

baldios é exclusiva do proprietário e é atribuição da 
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos 
fiscalizar a manutenção das áreas a partir de denún-
cias da população. O telefone para denúncia e maio-
res informações é o 3313-5828.

Limpeza realizada no Bairro João Goulart

Fernando Gomes
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Artur
Hamerski

artur.hamerski@hotmail.com

Aportuguesando
Muitos cidadãos estão observando que a na-

tureza está ficando fora da caixa, biruta. Parece-
lhes que ela está desnorteada, não sabe mais 
separar com nitidez uma estação do ano da outra, 
tem ações de primavera no verão e no outono – 
florações de árvores nativas nas Missões – e de 
inverno em plena primavera – neve no Japão, em 
Tóquio, em 29 de março de 2020. Apresentam-se 
alguns detalhes comprobatórios. 

Pois no dia 29 de fevereiro deste ano, num 
sábado à tarde, fomos nós – minha cunhada, 
viúva de meu irmão mais novo falecido em ou-
tubro de 2018, de câncer, minha esposa e eu – a 
São Luiz Gonzaga comemorar um ano de vida da 
filha de uma sobrinha minha. Notamos durante a 
viagem que havia ipês roxos e amarelos e também 
louros florescidos dentro dos capões, à beira da 
estrada, e um e outro, solitários, dentro das la-
vouras de soja apanhando com a seca. Aliás, al-
guns dos ipês roxos florescidos se encontravam 
dentro da cidade de Santo Ângelo e também an-
tes do Barranco, à direita da estrada que vai de 
Santo Ângelo a Entre-Ijuís.

Observamos os mesmos fenômenos de ipês e 
de louros florescidos à beira da estrada de Entre-
Ijuís a Ijuí no dia 8 de março, domingo, quando 
minha esposa e eu fomos levar de carro o enteado 
meu a um concurso. Vimos, também, que as la-
vouras de soja estavam levando lenha com a seca 
e que os riachos estavam diminuindo os volumes 
de água nos leitos. As águas deles, mais paradas 
do que em movimento, transmitiam um quê de 
tristeza, de choro, de socorro e de mais algum 
aviso. E, por último, mais detalhes semelhantes 
àqueles e a estes observados e comentados por 
Otavio Reichert e eu no dia 22 de março passado 
quando fomos comemorar mais um aniversário 
de Dirceu Dutra em São Miguel das Missões. Ele, 
o aniversariante, além de  fazendeiro e granjeiro, 
é poeta dos melhores nas Missões e pajador de 
primeira com muitos troféus conquistados em 
concursos no Rio Grande do Sul.

Outros detalhes vistos na natureza são os das 
secas curtas, mas fortes, que se alastraram pelas 
terras missioneiras e gaúchas, nalgumas mais e 
noutras menos, mas em todas fizeram o que fizer-
am– preocupações e prejuízos. José Dirceu, por 
exemplo, colheu, neste ano, em média, devido à 
seca, dez sacas de soja por hectare, enquanto que, 
em anos passados, colhia em média 120 sacas por 
hectare. E, assim como o granjeiro Dirceu Dutra, 
muitos outros granjeiros, senão todos, tiveram 
prejuízos enormes em sacas de soja por hectare 
e também em dinheiro para cobrir, a contento e 
em dia, as despesas todas: alimentação, água, en-
ergia elétrica, combustíveis, insumos, defensivos 
agrícolas, peças de tratores, de colheitadeiras, de 
caminhão...

Assim, todos os seres humanos, claro que 
alguns mais que outros, estão sentindo que a 
Terra, de tão maltratada que foi e que ainda 
continua sendo pelos gananciosos compulsivos 
insaciáveis, egoístas e egocêntricos, que fazem 
dos montes de dinheiro os ídolos absolutos, estão 
sentindo, pois, que a Terra, de mãe global dadi-
vosa e amorosa, virou um carrasco vingativo e 
violento. Será que estas vinganças violentas vão, 
sem mais volta nem reconciliação, até que vejam 
exterminada, ainda antes do final deste século, a 
vida da humanidade, da fauna, da flora, da hidro-
grafia, de tudo? E no tempo das ações e efeitos 
do coronavírus e de outros “vírus” na Terra vale 
aqui relembrar a parte final do livro Ensaio Sobre 
a Cegueira, de José Saramago: “ Penso que não 
cegamos, penso que estamos cegos. Cegos que 
veem; cegos que, vendo, não veem.”      

Afastamento social

O fenômeno das filas

Fila inicia 
quatro horas 
antes da 
abertura do 
CRVA 

Quem precisa de atendimento no Centro de Registro de Veículo para vistoria e 
transferência está se sujeitando a longas e demoradas filas para garantir uma vaga 

O comércio foi autorizado a funcionar em Santo 
Ângelo e quem saiu às ruas nos últimos dias pôde 
observar o fenômeno das filas nas calçadas. Elas se 
formavam em frente de lojas populares, lotéricas, 
Caixa Econômica Federal, entre outros lugares. 

Mesmo sem casos de Covid 19 no Município, as 
medidas de afastamento social já impactavam na ro-
tina da população desde antes do dia 23 de março, 
quando o prefeito Jaques Barbosa assinou um de-
creto que  restringiu o funcionamento do comércio 
considerado não essencial. 

A situação foi revista e comerciantes puderam 
retomar atividades observando o número de clien-
tes dentro dos estabelecimentos comerciais, que não 
pode ultrapassar a 30% do que está estabelecido no 
PPCI - Plano de Prevenção e Proteção contra Incên-
dios emitido pelos bombeiros. 

O resultado foi uma corrida ao comércio e clien-
tes precisaram esperar do lado de fora das lojas for-
mando filas de espera nos passeios públicos. O de-
creto foi possível depois que o Governador do Estado 
flexibilizou as regras para mais de 400 municípios 
do Estado, mediante distanciamento controlado. A 
medida atende a reivindicação dos empresários e 
entidades ligadas ao setor, como a Fecomércio-RS, 
aliada aos Sindilojas.

O Centro de Registro de Veículo CRVA em Santo 
Ângelo voltou a atender nesta semana. A demanda 
reprimida de vistorias e transferências de automó-
veis está levando despachantes e proprietários de 
veículos a situação de demorado período de espera 
para garantir uma das 30 vagas disponibilizadas 
diariamente para este serviço na cidade. 

Na última sexta-feira, dia 17, por volta das 
7h30min a fila já começava a se formar, quem preci-
sava de atendimento levou cadeiras e se acomodou 

como pôde para encaminhar o processo de transfe-
rência ou vistoria de veículos.

O CRVA - Centro de Registro de Veículo em 
Santo Ângelo retomou, mesmo que com restrições 
o atendimento na última segunda-feira, dia 13, mas 
o trabalho de transferências e vistoria de veículos 
ficou prejudicado, processos se acumularam nos es-
critórios dos despachantes, pois somente casos ex-
cepcionais eram atendidos em regime de plantão no 
CRVA. 

Fila em frente a Caixa Econômica Federal

Fila no comercio da Rua Marechal Floriano

A primeira pessoa da fila chegou as 7h30min
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ATENDIMENTO ON-LINE DOS DEMAIS CARTÓRIOS

Cidade

REGÍSTRO DE IMÓVEIS - Os serviços de registro de imóveis estão disponíveis no 
portal www.cri-rs.com.br e permitem os pedidos de certidões imobiliárias, além 
de outras funcionalidades exclusivas, como a visualização da matrícula (registro 
original do imóvel). 

CARTÓRIO DE PROTESTOS - Os serviços dos Cartórios de Protesto estão disponí-
veis por meio do site www.protestors.com.br no qual é possível consultar, gratui-
tamente, CPFs e CNPJs, pedir certidões e encaminhar dívidas a protesto.

REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS - Para acessar os serviços dos Cartórios de 
Registro de Pessoas Jurídicas, o usuário deve acessar www.rtdbrasil.org.br. A pla-
taforma permite fazer o upload de documentos, realizar assinatura digital, além 
do envio, acompanhamento e pagamento desse registro, de forma 100% online.

REGÍSTRO CIVIL  - É possível solicitar segundas vias de certidões de nascimento, 
casamento e óbito pela internet, por meio do portal www.crccidadao.com.br.

Regime de 
plantão nos 
cartórios de 
Santo Ângelo

Considerados serviços essenciais aos brasileiros, o atendimento 
presencial nos cartórios de Santo Ângelo seguem medidas práticas 

de prevenção contra o novo coronavírus
Cartório de Regístro Civil de Santo 

Ângelo atende em regime de plantão. 
Devido as medidas de afastamento so-
cial que evitam aglomerações. A popula-
ção que precisa fazer a certidão de nas-
cimento, óbito, contratos matrimoniais 
estão sujeitas a atendimento com hora 
marcada. O atendimento pode levar de 
dois a três dias para ser efetivado. Este 
foi o modo encontrado para manter este 
serviço essencial sem burlar as medidas 
de segurança à saúde. 

Um atendente aborda a pessoa  na 
porta do cartório e faz o agendamento. 
É possível também, realizar o pedi-
do pela internet no site da Central do 
Registro Civil do Estado do Rio Gran-
de do Sul. No entanto, a obtenção do 
documento físico continua sob a res-
ponsabilidade do cartório local mais 
próximo. 

Para obter uma certidão de nasci-
mento, óbito, casamento ou outros o 

usuário deve acessar o site: https://
www.crccidadao.com.br/crcCidadao/
certidao. Nesta página, vai escolher a 
opção desejada e preencher os dados 
da solicitação. Uma guia de pagamento 
será emitida e as instruções de retirada 
serão enviadas por e-mail ou telefone. 

CUIDADOS ESPECIAIS
Os atendimentos presenciais nos 

cartórios acontecem em regime de 
plantão e seguem os cuidados de hi-
giene necessários: intercalar as ca-
deiras de espera com espaço mínimo 
de 2,0 metros; limitar a entrada de 
pessoas nas áreas de atendimento; 
marcar uma faixa de segurança a uma 
distância de 1,5 metro nas áreas de 
atendimento entre o usuário e o aten-
dente, e disponibilizar álcool em gel, 
luvas e máscaras para os atendentes 
que tenham contato com documentos 
em papel e com o público.

Cartaz encontrado em frente ao supermercado Nacional

Marcos Demeneghi

Policial Rodoviário Federal participa de aula 
no NPJ da URI, por meio do google meet
O Núcleo de Prática Jurídica da 

URI Santo Ângelo, na tarde de quarta-
-feira, 15, contou com a participação 
de Adilson Paulus, Policial Rodoviário 
Federal, na aula da disciplina Estágio 
de Prática Jurídica IV, ministrada pela 
professora Thaís K. De Marco. 

O encontro virtual aconteceu por 
meio do google meet, plataforma di-
gital adotada pela URI Santo Ângelo 
para as suas aulas e atividades, e reu-
niu acadêmicos de diversos semestres 
do curso de Direito.

 Na oportunidade, Paulus abor-
dou o tema Infrações de Trânsito e 
Procedimentos Práticos, analisando 
situações práticas, entre elas um caso 
problema- infração de trânsito que en-

volveu uma defesa prévia que os aca-
dêmicos desenvolveram em aula. 

Adilson Paulus é professor contra-
tado pelo Instituto Federal de Santa 
Catarina - IFSC, para atuar no curso de 
Especialização em Perícia de Aciden-
tes de Trânsito, possui formação em 
Perícia de Acidentes de Trânsito, re-
gistra produção acadêmica, com livros 
publicados na área de trânsito: Manu-
al do Transporte de Cargas, Manual do 
Transporte Escolar, Auto de Infração, 
de Trânsito - Dicas de Preenchimento, 
Convenção de Viena,  Código de Trân-
sito Brasileiro, Infrações de Trânsito 
- Procedimentos Práticos, Manual de 
Legislação de Trânsito (obra que se 
encontra na 10ª edição.

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Santo Ângelo 

AVISO DE LICITAÇÃO
Edital de Tomada de Preço 008/2020 – Objeto: Contratação de empresa pelo 
regime de empreitada global para execução de obras de Reforma e Ampliação 
da UBS do Bairro Indubras; Protocolo dos envelopes: até as 09h15min do dia 
07/05/2020. Abertura: às 09h30min da mesma data. Informações no Departamento 
de Compras e Patrimônio, Rua Antunes Ribas, 1096, Fone (055) 3312-0136, e-mail 
licitacao@santoangelo.rs.gov.br. O edital poderá ser acessado através do sítiowww.
santoangelo.rs.gov.br.
Edital de Pregão Presencial nº 18/2020. Objeto: Contratação de fibra óptica. 
Protocolo dos envelopes: até às 09 horas do dia 06/05/2020. Abertura: às 09h30min 
da mesma data. Informações no Departamento de Compras e Patrimônio, Rua 
Antunes Ribas, 1096, Fone/FAX (055) 3312-0136, e-mail licitacao@santoangelo.
rs.gov.br. O edital poderá ser acessado através do sítio www.santoangelo.rs.gov.br.

AVISO DE REPUBLICAÇÃO
Edital de Pregão Presnecial 12/2020; Objeto: Aquisição de veículo tipo Van para 
a Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Protocolo dos envelopes: até às 09 
horas do dia 05/05/2020; Abertura: às 09h30min da mesma data. Informações no 
Departamento de Compras e Patrimônio, Rua Antunes Ribas, 1096, Fone/FAX (055) 
3312-0136, e-mail licitacao@santoangelo.rs.gov.br. O edital poderá ser acessado 
através do sítio www.santoangelo.rs.gov.br

Jacques Gonçalves Barbosa - Prefeito.

Cartório de Registro Civil localizado na Av. Getúlio Vargas
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Durante o atual momento em que nos encontramos em quarentena, recebi diver-
sos questionamentos de como poderíamos gravar a tela do nosso computador para 
realizar uma aula.

Existem no mercado inúmeros programas que realizam essa tarefa, um dos mais 
famosos é o Camtasia, da Techsmith, porém é um produto pago.

Para um uso tão bom quanto, recomendo o CamStudio, que é uma das ferramen-
tas gratuitas mais conhecidas para Windows, além de usar código aberto. Ele pode 
captura imagens da sua tela e também da sua webcam, permitindo que ela seja sobre-
posta à imagem do desktop para que você possa aparecer em seus vídeos. 

O programa é muito prático de usar, oferece algumas opções diferentes para você 
gravar a tela de seu computador, como uma região selecionada, uma região fixa ou 
tela cheia.

O CamStudio exporta arquivos para os formatos AVI (para melhor qualidade) e 
SWF (gerando um arquivo mais leve).

Onde obter: https://camstudio.org/

Por último, o programa também permite que você inclua anotações na tela, 
configure teclas de atalho para gravar, pausar e parar a gravação, defina qualida-
de do vídeo, inclua áudio e cursor do mouse no vídeo, etc.

andre@escolabigmaster.com.br

Gravando a tela
do seu computador

André Ruschel

Nove 
casos em 

cidades 
vizinhas

Covid 19

Aumenta o número de casos de 
infecção pelo novo corona vírus, o Co-
vid 19 em cidades próximas de Santo 
Ângelo. Santa Rosa (4), Ajuricaba (1), 
Santo Cristo (1), Chapada (1), Sarandi 
(1) e Santiago (1). 

Em Santo Ângelo não há registros 
de casos da doença, porém duas situ-
ações estão sendo investigadas pelo 
Laboratório Central do Estado. 

Em todo o território gaúcho 92 
municípios registraram casos, ocorre-
ram 24 óbitos e um total de 803 pes-
soas infectadas (oficialmente). As 10 
cidades mais atingidas até agora são: 
Porto Alegre (367), Caxias do Sul (41), 
Passo Fundo (30), Bagé (28), Novo 
Hamburgo (26), Lajeado (19), São Le-
opoldo (19), Canoas (16), Gravataí (14) 
Santa Maria (13).

Ajuricaba e Santo Cristo confirmaram casos nos últimos dias 

A ação solidária Drive Thru da ZisSan 
será hoje entre 10 h  e 15 h

Uma ação de arrecadação solidá-
ria está programada para este sábado, 
dia 18. “A ZISSAN Mãos Solidárias” 
é uma campanha que está sendo im-
pulsionada pela página do Inova San-
to Ângelo e pretende potencializar a 
doação de alimentos não perecíveis, 
material de limpeza, cobertores e 
roupas masculinas e de meninos para 
que possam ser doadas para famílias 
em vulnerabilidade social. O material 

arrecadado será encaminhando para 
a Secretaria de Ação Social e Trabalho 
e para a Central do Bem.

Uma equipe de voluntários esta-
rá atuando entre 10 h e 15 h na Rua 
Marques do Herval, próximo da Ca-
dedral Angelopolitana. Nesta moda-
lidade de campanha os motoristas e 
acompanhantes terão a possibilida-
de de entregar a doação sem sair do 
carro. 
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